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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-
Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
li se jadotta:

- wara li kkunsidra l-laqgħa ta' Edimburgu tal-Kunsill Ewropew tal-11 u s-12 ta’ Diċembru 
1992,

A. billi tressqu sitt petizzjonijiet li jirrikjedu li l-post tal-ħidma tal-Parlament Ewropew ma 
jibqax f’aktar minn post wieħed; u billi wħada minn dawn il-petizzjonijiet (0630/2006) 
tiġbor il-firem ta’ aktar minn miljun ċittadin tal-UE;

B. billi fi żmien ta’ kriżi, il-Parlament Ewropew, immexxi mill-prinċipju tas-solidarjetà maċ-
ċittadini tal-Unjoni Ewropea, għandu jiffoka aktar l-isforzi tiegħu fuq l-iffrankar li għandu 
jkun hemm fis-settur amministrattiv;

C. billi sa mill-2006 t-tentattivi tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet li din il-kwistjoni titqies fuq 
livell parlamentari għadhom ma rnexxewx minkejja interess wiesa' fil-kwestjoni fost iċ-
ċittadini Ewropej u l-MPE; u billi l-assenza ta' dibattitu miftuħ tistona mal-valuri li jmissu 
jħaddnu l-Parlament Ewropew;

D. billi l-MPE talbu ripetutament lill-Amministrazzjoni tal-Parlament tikkommissjona 
stħarriġ tal-Eurobarometer li jistaqsi liċ-ċittadini Ewropej għall-opinjonijiet tagħhom dwar 
l-arranġament ta’ Parlament maqsum f’żewġ sedi;

1. Jilqa’ d-deċiżjoni mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali li jitfassal rapport dwar il-
lokalità tas-sedi tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea; jaqbel mal-prinċipju li l-Parlament 
Ewropew ikun aktar effettiv, kosteffikaċi u rispettuż tal-ambjent jekk is-sede tkun f'post 
wieħed; u jinnota li l-kontinwazzjoni tal-migrazzjoni ta' kull xahar bejn Brussell u 
Strasburgu saret kwestjoni simbolika negattiva fost bosta ċittadini tal-UE li hu ta' 
detriment għar-reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea, l-aktar fi żmien meta l-kriżi finanzjarja 
wasslet għal qtugħ gravi u li jweġġa' fl-infiq tal-Istati Membri;

2. Jinnota barra minn hekk li jistgħu jiġu ffrankati aktar flus fil-baġit tal-Parlament Ewropew 
jekk jitnaqqas il-għadd ta' laqgħat tal-kumitati, gruppi u delegazzjonijiet li jsir barra mill-
postijiet uffiċjali ta' xogħol tal-Parlament;

3. Jitlob lill-Amministrazzjoni biex tipprovdi analiżi komprensiva tal-iffrankar potenzjali 
għall-baġit tagħna jekk il-Parlament ikollu post tax-xogħol wieħed, fi Brussell; jitlob li din 
l-analiżi tinkludi l-aspetti baġitarji u l-ispejjeż anċillari bħall-iffrankar li jsir b’riżultat tat-
telf tal-ħin tax-xogħol u tal-effiċjenza;

4. Jirrispetta r-raġunijiet storiċi għall-ubikazzjoni tas-sessjonijiet plenarji tiegħu fi 
Strasburgu u r-rekwiżiti tat-Trattat li jinneċessitaw is-sistema bi tliet postijiet tal-ħidma; 
madankollu jinsisti li l-arranġament ta' bħalissa ma jistax ikompli għal dejjem, hu 
insostenibbli u li l-Parlament innifsu għandu jkun kapaċi jiddibatti u ddikjara preferenza 
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għall-futur tiegħu, inlinja mal-prinċipji demokratiċi;

5. Jitlob lis-servizzi rilevanti tal-Parlament Ewropew jagħmlu valutazzjoni tal-ftehim bejn l-
awtoritajiet fil-Lussemburgu u l-Parlament Ewropew, dwar in-numru ta' persunal li jrid 
ikun preżenti fil-Lussemburgu, filwaqt li tittieħed inkunsiderazzjoni reviżjoni ta' ħtiġiet il-
Parlament; din il-valutazzjoni għandha tinkludi suġġerimenti dwar kif jiġi negozjat mill-
ġdid dan il-ftehim, bla ħsara lejn id-dispożizzjonijiet tal-liġi;

6. Jitlob lill-Amministrazzjoni tal-Parlament tikkummissjona lill-Eurobarometer jew servizz 
simili jmexxi, sal-1 ta' Jannar 2014, stħarriġ tal-opinjonijiet taċ-ċittadini tal-UE dwar iż-
żamma tal-arranġament tax-xogħol tal-Parlament maqsum f'żewġ sedi, filwaqt li jagħmel 
riferiment speċifiku għall-kostijiet finanzjarji, ambjentali u ta’ effiċjenza ta’ dan l-
arranġament;

7. Jistieden lill-Parlament jiddibatti u jesprimi fehmtu dwar jekk l-arranġament ta' bħalissa 
għandux jissokta; u jekk ikun reġistrat vot ta’ maġġoranza xierqa, jirrakkomanda li l-
Parlament jibda proċedura ta’ reviżjoni tat-Trattat skont l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond storiku u legali

Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Edimburgu li saret f’Diċembru 1992, il-kapijiet ta’ gvern 
tal-Istati Membri ddeċidew dwar fejn ikunu s-sedi tal-istituzzjonijiet tal-UE. Fir-rigward tal-
Parlament Ewropew ġie ddikjarat li: 
'Il-Parlament Ewropew ikollu s-sede tiegħu fi Strasburgu, fejn isiru t-tnax-il perijodu tas-
sessjoni plenarji ta' kull xahar, inkluża s-sessjoni tal-baġit. Il-perijodi ta' sessjonijiet plenarji 
addizzjonali jsiru fi Brussell. Il-Kumitati tal-Parlament Ewropew jiltaqgħu fi Brussell. Is-
Segretarjat Ġenerali tal-Parlament Ewropew u d-dipartimenti tiegħu jibqgħu fil-
Lussemburgu.'

L-Istati Membri naqqxu d-deċiżjoni ta’ Edimburgu fil-Protokoll Nru 6 tat-Trattat ta’ 
Amsterdam tal-1997.

Is-setgħat tal-Parlament Ewropew żdiedu b’mod sinifikanti matul is-snin, primarjament mit-
Trattat ta’ Lisbona ’l hawn li daħal fis-seħħ fl-2009. Bħal ħafna parlamenti, f’bosta aspetti 
huwa għandu s-setgħa li jiddeċiedi l-arranġamenti tal-operat tiegħu stess. Madankollu, id-
deċiżjoni ta’ Edimburgu/Protokoll Nru 6 tillimita s-setgħat tiegħu biex jiddeċiedi meta u fejn 
jiltaqa’.

Il-bidla fis-sedi uffiċjali tal-Parlament u l-possibilità li l-Parlament ikollu s-setgħa sħiħa li 
jiddetermina fejn u meta jiltaqa’ teħtieġ bidla fit-Trattat u tista' tinkiseb biss b'kunsens 
unanimu tal-Istati Membri kollha. Dan ġie kkonfermat dan l-aħħar minn sentenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja fi kwistjoni separata iżda relatata – il-kawża C-237-11.

Il-Membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jiddeċiedu li jużaw is-setgħat il-ġodda tagħhom, 
skont l-Artikolu 48 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, biex formalment jipproponu lill-Istati 
Membri bidliet fit-Trattat jekk dawn jonqsu milli jieħdu azzjoni f’dan ir-rigward. 

Petizzjonijiet li waslu għand il-Kumitat

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet (PETI) f’dan l-aħħar snin irċieva 7 petizzjonijiet marbuta mas-
suġġett tas-sedi tal-PE. Apparti waħda, kollha jappoġġaw l-idea ta’ sede waħdanija għall-
istituzzjonijiet tal-UE.

Waħda minn dawn il-petizzjonijiet irnexxielha tiġbor għadd kbir ta' firem u ta' min wieħed 
jagħtiha attenzjoni.

Fl-2006 Cecilia Malmström (li dak iż-żmien kienet MPE Liberali Svediż u issa hija l-
Kummissarju tal-UE għall-Affarijiet Interni), nediet petizzjoni onlajn (petizzjoni numru 630-
2006) li titlob għal Sede Waħdanija għall-Parlament Ewropew, fi Brussell.

Din il-kampanja s’issa ġabret 1.3 miljun firma minn ċittadini Ewropej – aktar mill-għadd ta’ 
firem attwalment meħtieġa għal Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej formali.
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Din il-kwistjoni ġiet indirizzata mill-Kumitat PETI fi Frar 2008 fil-preżenza ta' bosta 
petizzjonanti. Wara ntbagħtet ittra lill-President tal-Parlament għal kunsiderazzjoni mill-
Bureau bħala l-organu parlamentari responsabbli għal kwistjonijiet marbuta mal-
funzjonament tal-istituzzjoni. Tressqu mistoqsija orali u abbozz ta’ riżoluzzjoni għal Mejju 
2008 iżda l-Konferenza tal-Presidenti ma tatx l-approvazzjoni tagħha u minflok talbet li l-
President tal-Parlament Ewropew jikteb lill-Istati Membri.
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